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Óvodai ballagási melléklettel 

„És aki száz meg százezert rabol, 
Bírája lészen annak, akit a 
Szükség garast rabolni kényszerített.” 

(Katona József: Bánk bán, Tiborc panasza) 

Ez a kultúra? 

Irritáló érdektelenség a Dorozsmai Napokon 

Négyszázan a Faragó téren 

Faragó téri stabil baráti körök 

Pedig voltak érdekes programok. Példá-
ul a dorozsmai származású hírességekkel 
való kerekasztal-beszélgetés. Tehetséges em-
berek ültek egy csokorban, beszéltek múlt-
jukról, jelenükrıl, jövıjükrıl, de úgy látszik, 
a közeli barátokon és családtagokon kívül 
olyan nagyon sokakat ez sem érdekelt. Gyu-
ris Péter rádiós, Csomor Benny dzsúdós, 
Remzsı Ferenc testépítı, Szuknai Zsuzsa küz-
dısportoló és ökölvívó, Ottlik Hajnalka céllö-
vı, Kiss Dóra hip-hop táncos: ık Dorozsma 
büszkeségei, akik nem biztos, hogy büszkék 
Dorozsmára – ezek után pláne nem. Hogy 
ne felejtsük el ıket és eddigi teljesítményü-
ket, a velük készítendı interjúkat folyamato-
san közöljük elkövetkezendı számainkban. 

Az idei, a IX. Dorozsmai Napok hétvégi 
programjai erısen ingadoztak mind a rész-
vétel, mind érdekesség tekintetében. Pedig 
kifejezetten látványos és egzotikus momen-
tumok is tarkították a kínálatot. Képes be-
számolóinkat következı oldalainkon olvas-
hatják. 

* 

Június 21-én csütörtökön 17 órakor 
Solymos László alpolgármester úr megnyitot-
ta a IX. Dorozsmai Napok rendezvénysoro-
zatát. Tóth József és Fábián József önkor-
mányzati képviselı urak átadták a Kiskun-
dorozsmáért emlékérmet Simon Ferencnek és 
Petrov Andrásnak. A Mecénás-díjra – az igaz-

gatónı szerint – nem érkezett jelölés, így azt 
ebben az évben nem osztották ki. A díjazot-
taknak gratulálunk, a velük készített interjú-
kat a következı számunkban olvashatják. 

 
 

(Folytatás a 4. oldalon) 

Pünkösd elsı napján a Szélmalomnál a 
családi és gyermeknap keretében többek 
közt közös palacsintázásra is sor kerülhetett 
volna, ha nagyobb lett volna az érdeklıdés. 
Emberben másnap viszont nem volt hiány. 
A sokadik „Pünkösdi majális” címmel szer-
vezte Takács Mihály egész napos Faragó téri 
sport és zene rendezvényét. Ebben az évben 
bekapcsolódott Deák György és baráti köre a 
szervezésbe. A jó hangulatról egy lakodal-
mas zenét játszó zenekar gondoskodott. Az 
átforrósodott betonpályán Üllés, Zsombó és 
Kiskundorozsma ifi és serdülı labdarúgói 
villogtak a szülık és barátok biztatása mel-
lett. A két baráti kör vezetıje, Deák Gyuri és 
Takács Misi különbözı ügyességi és szellemi 
vetélkedıket szerveztek. A leglátványosabb 
a kötélhúzás volt, amit a Deák Stabil Baráti 
Kör nyert meg. A kispályás foci eredményei 
a következık voltak: 

Ifi kupa: 
1. Dorozsma (Csányi Zoltán csapata) 
2. Zsombó (Kovács Zsolt csapata) 
3. Dorozsma serdülı (Molnár Zsolt csapata) 
Különdíj: Farkas Ádám, Zádori Norbert, 

Gyuris Dávid, Tápai Viktor 

Elıkészítı Kupa: 
1. Szalai László csapata 
2. Lengyel Csaba csapata 
3. Fábián Zsolt csapata 
4. Kartali László csapata 
 
Különdíj: 
Ormándi Dávid, Szalai László,  
Nagymihály Zoltán, Lengyel Csaba. 

A mérkızések szervezıje és játékvezetı-
je Kormányos János. 

A hősítı italokról a Takács házaspár 
gondoskodott. A Deák Stabil Baráti kör öt 
bográcsban fızte a finom ételeket. Este 
22 órakor a közel 400 ember úgy köszönt el: 

– Viszlát jövıre! 
 

MILITÁR MIKLÓS 

A versenyzık jutalmáról lapunk is gondoskodott: három serleget ajánlottunk fel a gyızteseknek. 

HAVI GONDOLAT 

Simon Ferenc Solymos László Petrov András 
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– A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80 555 111 (anonim). 
 
– Szolgálati idıben hívható KMB számok: 
Ocskó Károly: 06 20 209 5333, 
Tóth Zoltán: 06 20 209 5306, 
Gyenes Béla: 06 20 209 5311. 
– A Polgárırség telefonszáma: 
06 30 621 6254. 

Közérdekő 

Malomfiaskó 
Mint ahogy elızı számainkban megírtuk, 

húszmillió forintért újíttatták fel tavaly a do-
rozsmai szélmalmot, mivel a mostoha idıjárás 
következtében az összedılés fenyegette az 
épületet. A kincstár megközelítıleg tízmilliót 
költött a szakszerő helyreállításra, a szegedi 
önkormányzat megtoldotta másik tízmillió 
forinttal. Decemberre végezte el a gyulai szék-
helyő Alföldi Mőemlékhelyreállító Kft. a 
szakértık által elrendelt javítást. 

Az elsı kipróbálás során, amikor a malom 
tetejét a vitorlákkal szélirányba akarták fordí-
tani, egy, a helyén hagyott régi korhadt tartó-
gerenda megroppant és eltörött. Az építmény 
emiatt nem használható. Mivel a belsı geren-
da megsérült, akár le is eshet a malom teteje a 
hatalmas vitorlákkal. A gerendát a biztonság 
kedvéért kiékelték és megkötözték. Höhn 
József, a gyulai Alföldi Mőemlékhelyreállító 
Kft. ügyvezetı igazgatója szerint idıjárási 
okai lehetnek a kárnak, valamint szakszerőt-
len kezelés. Az eltört gerenda az ügyvezetı 
szerint nincs közvetlen kapcsolatban a vitor-
lákkal, azaz, ha jól rögzítették, nem eshet le 
sem a tetı, sem a vitorlázat. 

Képviselıi fogadóórák 

Fábián József: 
Július 18-án, 16 órakor a Polgármesteri Kirendeltségen, 17.30-kor a Jerney János Általá-

nos Iskolában. 
Mobil: 06 30 535-0056. 
 
Tóth József: 
Július 9-én, 17 órakor a Petıfi Sándor Mővelıdési Házban. 
Július 23-án, 17 órakor a Bölcs utcai Családsegítı Házban. 

Közgyőlés után 
A lapunkat megjelentetı Dorozsmai 

Napló Baráti Kör Egyesület 2007. május 
30-án megtartotta éves Közgyőlését. 

A Vezetıség beszámolója alapján a bará-
ti kör taglétszáma az elızı év óta 1 fıvel 
változott. Az eltelt idıszak alatt 5 tagot tö-
rölt a vezetıség a tagnyilvántartásból, mivel 
a 2006. évi tagdíj összegét nem rendezte. 4 fı 
tagfelvételi kérelmét a Vezetıség elfogadta, 
így a Baráti Kör tagjainak száma összesen 
44 fı. 

Maróti Rózsa, az Ellenırzı Bizottság tagja 
a Vezetıség költségvetési beszámolójának 
értékelése során elmondta, hogy a költségve-
tést, a számlákat és bizonylatokat rendben 
találta. Az Ellenırzı Bizottság jól tájékozott, 
a szerkesztıség munkáját megfelelınek tart-
ja, elfogadásra kéri a költségvetést és a be-
számolókat. 

Somogyi Gábor fıszerkesztıi beszámoló-
jában megköszönte az újságkészítés során 
aktívan közremőködık egész éves munká-
ját, egyben sajnálatát fejezte ki azzal kapcso-
latban, hogy ez túl kevés emberre vonatko-
zik. Azt is nehezményezte, hogy a szerkesz-
tık munkáját nem kíséri visszhang. Ironikus 
módon pont a nemrég megszőnt „konku-
renciától” érkezett segítség – nem pedig a 
tagság részérıl. Felvetette, hogy meg lehetne 
vitatni például, hogy az a szándék, cél, ügy, 
elvárás, amely életre keltette a Dorozsmai 
Naplót 1990-ben, azok ma fennállnak-e még, 
elévültek-e, esetleg új színezetet kaptak, 
vagy jelentek-e meg új célok. 

Utolsó napirendi pontként sor került a 
tisztújításra. Atlasz Henrik, a jelölıbizottság 
elnöke elmondta, hogy a vezetıség elnöké-
nek Ballai Ferencet javasolják, hiszen ismerıs 
a munkája és szívvel-lélekkel végzi. Vezetı-
ségi tagoknak Pappné Sörös Juliannát, Tímár 
Lajost, Nyári Imrét és Tóth Györgyöt javasol-
ták. Az Ellenırzı Bizottság elnökének Ocskó 
Margitot, tagjainak Maróti Rózsát és Nagy-
mihály Istvánt javasolták. Fıszerkesztınek 
Somogyi Gábort javasolták. A vezetıséget két 
évre, a fıszerkesztıt egy évre titkos szava-
zással a tagság megválasztotta. 

Részönkormányzat 

Az október elseji önkormányzati válasz-
tások óta, mintegy fél év késéssel, június 4-
én hivatalosan lezajlott a dorozsmai részön-
kormányzati testület tagjainak a jelölése. A 
fórumon a választásra jogosult 8600 ember-
bıl mindössze 86-an jelentek meg (1%). A 11 
helyre 16 fıt jelöltek, megválasztani a július 
5-i közgyőlés fogja ıket. A fórumon elhang-
zottak szerint a legtöbb szavazatot kapott 11 
fı kerülhet be a részönkormányzatba. Ezt 
követıen a testületet a soros elnök fogja 
összehívni. 

Buszfórum 
Újra buszfórum volt június 13-án. 17 órára 

hívta össze a Mővelıdési Ház nagytermébe 
Dorozsma lakóit Fábián József képviselı. Téma: 
a buszközlekedésrıl általában, valamint a Do-
bos utcai busz indulásának idıpontja és körül-
ményei. Vendége a Tisza Volán munkatársa, 
Draskóczi István divízió igazgató. E beszélgetés 
most a Tisza Volán kezdeményezésére jött létre 
– mondta Fábián József képviselı megnyitójá-
ban. A résztvevık számát tekintve nem túl sok 
probléma lehetett, inkább a busz elindításában 
érintettek jöttek el inkább. 

Sok kérdés győlt össze az utóbbi évek-
ben a közlekedésben, erre igyekezett vála-
szolni a meghívott. Elmondta: a régóta húzó-
dó buszprobléma foglalkoztatja a dorozsma-
iakat. Az engedélyezés sínen van. A buszvá-
rók kialakítását kell elkezdeni, majd indul-
hat a busz a Dobos utcában. 

A subasai buszjárat kérdése szintén napi-
renden van. A 7F-es járat a fürdıig jár – kéri a 
lakosság, hogy ezt két utcával hosszabbítsák 
meg a Körte utcáig, mert az arra lakóknak 
sokat kell gyalogolni a fürdı megállóig. 
„Csupán megforduló kérdése az egész. Ki 
kellene építeni a Körte utca környékén egy 
megfordulót” – fejezte be a gondolatot Dras-
kóczi István, de hozzátette: az új üzemeltetési 
szerzıdés szerint fontosnak tartjuk az utas-
tájékoztatást. Minden jármőben mőködni kell 
külsı és belsı utastájékoztatónak. Ezt táblával 
és számmal teszik. A megállóhelyeket elıre 
bemondja a hangosbemondó. Jármőveket át 
kell alakítani, mert biztosítani kell, hogy a 

gyerekkel utazók és a nehezebb csomaggal 
közlekedık könnyebben fel tudjanak szállni. 
Így a második ajtót úgy kellett kialakítani, 
hogy középrıl a korlátokat el kellett távolítani. 
Az önkormányzat elıírása szerint a fıbb vona-
lainkon legalább másfél óránként egy ala-
csonypadlós jármőnek meg kell, hogy jelenjen. 
Tervezik, hogy a megállóhelyeken azokat a 
járatokat, amelyeknél biztosan meg fog jelenni 
az alacsonypadlós járat, megjelölik, és lehetı-
leg be is tartják. Az önkormányzat határozta 
meg azt is, hogy melyik járatokon kell csuklós 
autóbuszoknak járnia. Ez többletköltséget 
jelent a Tisza Volán részére. Nehézségünk az, 
hogy a kimaradt járatért 30%-ot be kell fizetni 
az Önkormányzatnak. 

Az utasok számára nehezen elviselhetı a 
reggeli órákban a csúcsforgalmi utasszám.  
Nagyobb kapacitással a Volán nem rendel-
kezik. 

Továbbra is győjtik az utasok által be-
küldött észrevételeket, Dorozsmáról nem 
érkezett az év eleje óta kérés és panasz, talán 
a körjárat folyamatban léte miatt. 

A körjárattal kapcsolatos elképzelés az, 
hogy a Dobos utcán csak 75-ös járat közle-
kedne, a Jerney–Dobos–Széchenyi útvonalon 
járna, és vissza is. A forgalom lebonyolítása 
járatváltással történik: A 35-36-os kiér a 75-
ösbe, jön vissza a Dobos utcán és a Jerney 
utcán át. És fordítva is, a 75-ös kiér a Dobos 
utcán a végállomásra, átvált 35-36-ra. Ennek 
megfelelıen, ha valaki föntmarad az autóbu-
szon, akkor egy másik vonalon indulhat 
tovább. Menetjegyet a másik vonalra már 
nem kell váltania. 

Fábián József arról szólt még, hogy ezt a 
fórumot azért hozták össze, hogy a lakosság 
és a szolgáltatók érdekeik egyeztetésével az 
utazás jobbátételét javítsa. Észrevételek fon-
tosságára hívta fel a figyelmet. Pl.: a csopor-
tosan közlekedı buszok mikor, mely idıben 
voltak tapasztalhatók. Járatkimaradások 
mikor, hányadikán történtek. Arra a kérdés-
re, hogy a Dobos utcai busz megindulása 
mikor várható, azt a választ adta, hogy min-
denképpen az iskolakezdésre. Arra lehet 
számítani, hogy az elején lesznek problé-
mák. A menetrendet mindenképpen fontos 
megnézni, és úgy indulni útnak, míg meg 
nem szokták. Azt javasolja a Volán képvise-
lıjének, hogy három hónap után érdemes 
lenne ismét egy fórum keretében összegezni 
a hibákat a lakosság elmondása alapján, és 
aszerint módosításokat eszközölni. 

Horváth Sándor Hegedő utcai lakos a 
lakosság képviseletében kérte, hogy a Dobos 
utcáról a Jerney utcára fordulás után a bolt 
közelében legyen megálló. A Hegedő és a 
Mester utca végén lakók nagyon messze 
vannak mind az iskola elıtti, mind pedig a 
Dobos utcai megállótól. Még egy kérése volt 
Horváth Sándornak: a távolsági buszok az 
Eszes malomnál is álljanak meg. Draskóczi 
úr ígéretet tett az ügy kivizsgálására. 

MÓRA MIHÁLYNÉ 
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Torzó a ligetben 
A Polgárırség lakossági jelzéseket ka-

pott, amelyben a liget egy részének baleset-
veszélyes, ronda, környezetbe nem illı terü-
letére irányították rá a figyelmet. Újságunk 
terepszemlét tartott a helyszínen: a liget 
nagyobb része rendezettnek mondható, al-
kalmas sétára, kikapcsolódásra. A temetıvel 
szemben lévı sarkában azonban mintegy 
1500 négyzetméteres terület mintha csipke-
rózsika-álmát aludná. A kerítésen belül átha-
tolhatatlan bozót takarja az ott megépített 
betonlétesítmény falát, amely egykor a tex-
tilgyár szennyvíztisztító telepe volt. Az épü-
let kb. 15 éve elhagyatottan áll azon a földte-
rületen, amely az önkormányzat tulajdona, 
és amelynek kezelıje a Szegedi Vízmő Rt. A 
területen található egy föld alatti víztároló 
akna is, amelynek bontható betonfedelei 
balesetveszélyt rejtenek. A szivattyúház 
ajtaja tárva-nyitva áll, a berendezéseket, 
szivattyúkat, motorokat stb. még nem lopta 
el senki. Az épületre egy kb. 60 cm vastag 
törzső nyárfa rádılt. A temetı felöli sarkán 
lévı fa az úttest felé dıl. A kerítés helyen-
ként hiányos, a gyerekek könnyen bejárhat-
nak játszani, amely szintúgy balesetveszé-
lyes. Sokszor hajléktalanok és csavargók 
búvóhelyéül szolgál. Mivel a létesítmény 
nem üzemel, nincs szükség rá, idıszerő 
lenne a létesítmény elbontása és a terület 
rendezése. Ezúton kérjük az önkormányzat 
illetékeseit és a Vízmővet a szükséges intéz-
kedések megtételére. 

TÍMÁR L. 

Az úttestre bedılt fa veszélyezteti a közlekedés 
biztonságát. 

Az aknafedı betonlapok felnyithatók, gyermekek-
re balesetveszélyt jelentenek. 

Közreadjuk… 

Olvasói levél 
A Széchenyi utca végénél, ahol már csak 

földek vannak, a lakók panaszkodnak, hogy 
szemétkupacok vannak az út mentén lerak-
va. Van ott minden: olajos dobozok, üvegek, 
mőanyag zacskók, talán még állattetemek is, 
mert nagyon büdös van. Ugyan nézze már 
meg az illetékes! 

...az alábbi bőneseteket a lakosság okulására: 
– A külterületen megszaporodtak a ter-

ménylopásos esetek. 
– Házaló árusok egyedül élı idıs embe-

rekhez besurranva vagy bekéredzkedve 
adás-vétel kapcsán meglopják a gyanútlan 
tulajdonosokat. 

– Megtörtént, hogy a Rigómezı utcában a 
házaló a belülrıl bereteszelt kaput kinyitotta 
és meglepte az ott lakó idıs embert, akinek 
végül a szomszédok siettek segítségére. 

– A házalók a plébánia épületébe bejut-
ván abban a hiszemben, hogy a plébános 
nincs otthon, távozást színlelve a fıépület 
mellékfolyosóján a segédlelkész (káplán) 
lakásának ajtaját kívülrıl betörték. Meglepe-
tésükre a segédlelkész otthon tartózkodott. 
Miután kérdıre vonta ıket, sietve távoztak. 

– A Dorozsmai úti szerelımőhelynél a 
rövid idıre nyitva hagyott gépkocsikból egy 
éven belül három alkalommal loptak el mo-
biltelefont, pénzt, irattárcát. 

– Folyamatosan jelen vannak román ál-
lampolgárságú esıcsatorna-szerelı iparosok. 
Ne kössünk velük üzletet, mert olcsón vállal-

koznak, de a végén a többszörösét kérik, ame-
lyet erıszakosan, fenyegetve követelnek. 
Dorozsmán eddig ismereteink szerint négy 
családot csaptak be, egyet megloptak. Az 
okozott kár a 3-400 ezer forintot is elérte. 

– Új jelenség, szélhámoskodás, hogy az 
üzletben a vidéki vásárló 20 ezer forintos 
bankjeggyel fizet, és miután megkapta a 
visszajáró pénzt, 10 ezer forintos címlet fel-
váltását kéri. A csel az, hogy ezzel eltereli az 
eladó figyelmét, összezavarja a számolás 
során, és még egyszer kéri a visszajárót. 

– Rendszeresen megtörténik, hogy este 
az utcán hagyott autóból leszívják a benzint, 
betörik az ablakot és kifosztják a gépkocsit. 

– Öreghegyben egy céges autóval (rend-
száma HTL–5-tel kezdıdik) közlekedı szatír 
egy kora délutáni órában erdıs területen 
keresztül hazafelé gyalogló fiatal hölgyet 
molesztálni akart. A sértett elmondása sze-
rint a 25 év körüli férfi meztelenül ajánlgatta 
magát neki. Szorult helyzetébıl végül egyik 
hozzátartozója mentette ki, akitıl mobiltele-
fonon keresztül kért segítséget. 

TÍMÁR L. 

Bajnok lett a leány ifi csapat! 

– Kezdjük a pénzzel, hiszen a sportnak neve-
zett népszórakoztató játék teljesen pénzcentrikus 
lett, így van ez a kézilabda szakosztály háza táján 
is – kérdezem Miksi Istvánt a szakosztály elnökét. 

– Egy szakosztály mőködtetése nagyon 
sok pénzbe kerül. Szerencsére vannak olyan 
emberek, akik szeretik a sportot és áldoznak 
a vagyonukból a sport támogatására. A fı 
támogatónk a Miksi és Miksi Kft. a további 
támogatóink a Szélmalom Kábeltévé, élén 
Ballai Ferivel, Tóth József, Fábián József 
képviselı urak, Szeged Város Önkormány-
zata, magánszemélyek és a Szerencsejáték 
ZRt., aki tavaly 150 ezer, az idén 100 ezer 
forinttal támogatta a szakosztályunkat. Ez-
úton szeretném megköszönni mindenkinek 
az egész évi támogatást. Mi teljesítettük, 
amit kértek a támogatóink, a következı 
évadban magasabbra tesszük a mércét. 

– Részletezzük egy kicsit a csapatok eredmé-
nyeit. 

– A felnıtt férfi csapat 7. lett, a nıi a 9. 
helyen végzett. Az országos serdülı bajnok-
ságban a lányok 4. helyen végeztek. Ilyen 
sikert dorozsmai serdülık eddig sosem értek 
el. A serdülı fiú csapat 6. lett, az ifi 5. lett. 

A leány ifi bajnokságot nyert. A nagy 
hagyománnyal rendelkezı dorozsmai kézi-
labdát igyekezünk minél jobban megerısíte-
ni a támogatók segítségével oly módon, 
hogy az iskolákban ügyesen kézilabdázó 
fiúkat–lányokat bevonjuk a csapatmunkába. 
Szívesen fogadjuk a más településrıl jövı 

fiatalokat. A bajnok Pick Szegeddel kötött 
megállapodás szerint kettıs igazolással ná-
lunk játszanak a Pick fiatal tehetségei, sıt 
Vásárhely és Makó is kötött ilyen megálla-
podást velünk. 

– Akkor az idényzárón lesz „ereszd el a haja-
mat” ilyen kiváló eredmény után? 

– Természetesen. Fıként az ifi leánycsa-
pat tagjai lettek ismertek az országban. 

– Az idénykezdet elıtt változások voltak az 
edzıi posztokon. Fıleg Dankó Ervin vezetı edzıi 
kinevezését fogadták fanyalogva, megkérdıjelezve 
hozzáértését. 

– Hát igen, ezek a kritikák hozzám is 
eljutottak. Szerencsére ez nem zavarta, vé-
gezte a csapatépítı munkáját, s a végén az 
eredmények ıt igazolták, 1-2 kisiklástól elte-
kintve. A kitőzött cél az volt, hogy a csapat 
bennmaradjon, és az ifi csapatot arra a szint-

re hozza, ahonnan a nagycsapatba bár-
mikor bevethetı lesz 4-5 játékos. A nyá-
ron próbál posztokra erısíteni, fıleg 
Ervin javaslata alapján. Hagyni kell ıt 
dolgozni. A férfi csapatnál Giricz Sán-
dor rendet rakott a fejekben. A csapat 
hetedik lett 27 ponttal, tavaly 27 ponttal 
dobogón lehetett végezni. 
A fiú serdülıt ifj. Vágó Attila irányítja. 
A leány serdülınél Grandjean Gábor 
távozott, helyére egy fiatal edzı érkezik, 
ez még tárgyalás alatt van. A többi 
edzıi poszton nincs változás. Most jön a 
szünet, közben lesznek edzı meccsek, 

majd augusztusban kezdıdik az alapozás. 
 

MILITÁR MIKLÓS 
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A IX. Dorozsmai Napok képekben 

A Mővelıdési Ház nagytermében a Kiskundorozsmáért Emlék-
éremben részesült Simon Ferenc festményeit láthatjuk Természet és 
az ember címmel. İ így vall errıl: „A festészet a természetbıl indul 
ki, s mindjárt el is válik tıle. Önálló, szabad lesz, de vissza kell tér-
nie hozzá, hogy szabadságának értelmet adhasson. Többféle esz-
közzel lehet dokumentálni a természet mővét, de ecsethez nyúlni 
akkor érdemes, ha az érzelmet, mint kötıanyagot a festékbe tudom 
keverni.” 

A Könyvtárban két kiállítást is megtekinthetünk, Miklós János 
gyufaszálból készített vármakettjeit csodálhatjuk meg, de helyet 
kaptak óvodások rajzai is. 

Az Indiai Esten bepillantást nyerhettünk e távoli nép kultúrájá-
ba, szokásaiba, hitvilágába, megismerkedhettünk a jóga jótékony 
hatásaival, néhány alapgyakorlatot is láthattunk a nehezebbek mel-
lett, így nem tőnt rögtön megtanulhatatlannak. A leglátványosabb 
kétségkívül a három dél-indiai klasszikus tánc volt, három istenük-
rıl szóltak, hiszen ezek történeteket mesélnek el, ahol a test mellett 
a mimika is nagy szerephez jut. A szünetben indiai teát fogyaszthat-
tunk, megkóstolhattunk édes és sós töltött „süteményeket”, a folyo-
són pedig fotókiállítást nézhettünk meg. 

 
A szombatot a zene uralta, vár-

ható volt, hogy ez vonzza a legtöbb 
érdeklıdıt, a nagyszínpad elé kihe-
lyezett padok nem is bizonyultak 
elegendınek. A muzsika már három 
órakor elkezdıdött a Mővelıdési 
Házban, ahol a 25 éves Székivirág 
népdalkör citeratalálkozója zajlott. 
A Dísz téren elıbb a fiataloké volt a 
terep, Lakatos Krisztián után a Zene 
az életünk klub musical és könnyő-
zenei dalokat énekelt. Rendszeres 
fellépıknek számítanak itt, mőso-
ruk egyre színesebb, technikájuk is 
sokat fejlıdött az évek alatt, a kö-
zönség reakcióiból is látszott, hogy 
egyre népszerőbbek. İket követte 
egy kicsit klasszikusabb stílusban, 
hiszen operetteket és sanzonokat 
hallhattunk, Merényi Nicolett és 
Kiszely Zoltán, zongorán kísért Nagy 
Imre. Örömmel hallottuk tılük, 

hogy jövıre is lesz operett a Nagyszínházban, hiszen az emberek 
elsısorban könnyed kikapcsolódásra vágynak. Mire besötétedett, a 
tér teljesen megtelt, hiszen az ez évi sztárvendég, a Dolly Roll lépett 
fel. 

Idén valóban vasárnapra esett templomunk búcsúja, védıszent-
jének, Keresztelı Szent Jánosnak a születésnapja, ez az oka, hogy a 
Dorozsmai Napokat is ekkor tartjuk. Az ünnepi szentmisén a jubilá-
ló házaspárok megáldása mellett díjakat is adtak át. Az Árpádházi 
Szent Erzsébet Emlékév tiszteletére Mórahalom díjat alapított, amit 
Szeged egyes területein, köztük Dorozsmán is kiosztottak, mondta 
el Nógrádi Zoltán, Mórahalom város polgármestere. Ahogy az em-
léklapon is szerepel, a díjat olyan kaphatta az egyháztanács ajánlá-
sával, „aki világi és egyházi életével, magatartásával, karitatív tevé-
kenységével példát szolgáltat családja és lakóközössége tagjai szá-
mára, önzetlen munkájával hozzájárult Szeged–Kiskundorozsma 
város gazdasági, kulturális és közösségi életének fejlıdéséhez.” A 
három díjazott Gyuris Mihályné Márta Klára, Szabóné Ocskó Zsuzsan-
na és Huszár László volt. Gratulálunk nekik! 
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25 éves a Székivirág Népdalkör 

Az évforduló és az Arany Páva-díj elnye-
rése kapcsán Mészáros Mária, a Székivirág 
Népdalkör mővészeti vezetıje mesélt az 
együttesrıl. 

 
– Idén ünnepeljük megalakulásunk 25. 

évfordulóját, nagy öröm számunkra, hiszen 
idén a KÓTA által megszervezett népzenei 
minısítın már második alkalommal sikerült 
elnyerni az Arany Páva-díjunkat. Nagy 
öröm a csoportnak, hiszen ez a legmagasabb 
fokozat. Van egy Arany Páva Nagydíjas 
fokozat is a KÓTA szervezésében azóta, ez 
akkor nyerhetı el, ha a csoport már legalább 
két Arany Páva díjat nyert, tehát mi már erre 
is esélyesek vagyunk, elindulhatunk a to-
vábbiakban ennek megszerzésére. 

– Hogyan alakult a népdalkör? 
– A népdalkör  huszonöt esztendeje az 

akkori citerazenekar vezetıje, Fekete István 
vezetésével alakult az akkori Alkony Nyug-
díjasklub tagjaiból. Én mintegy tizenöt éve 
vettem át a csoport vezetését, azóta több 
díjban részesültünk, rengeteg rendezvényen 
veszünk részt, nemcsak itt a falun belül, 
hanem nagyon sokfelé kapunk meghívást. 
Azok a csoportok, akikkel a kapcsolatot 
tartjuk, az a kisteleki, földeáki, baksi, szente-
si, hódmezıvásárhelyi és a mezıtúri cso-

port. İk már Nagypáva-díjas csoport, igazi 
példakép lehetnek. Nagyon jó a kapcsolat 
ezekkel a csoportokkal, nagyon szeretjük a 
népzenét. Ez pusztán az emberi szeretetbıl, 
az éneklés szeretetébıl fakad, hogy nemcsak 
én, hanem a csoport összes tagja hatalmas 
lelkesedéssel fog neki minden rendezvény 
szervezésének, erre példa az idei citerás 
találkozó is, ami remélem mindenkinek 
nagy örömére lesz. 

– Hány fıs a csoport? 
– Tizenhárman vagyunk, utánpótlásnak 

sajnos nincs jelentkezı, a citerazenekar pedig 
két éve bomlott fel, mert elszakította ıket az 
élet, férjhez mentek, vidékre költöztek. Saj-
nos azóta sem sikerült ezt a népzenei szépsé-
get, mint a citeramuzsika megırizni Dorozs-
mán. Egyedül én tartom a frontot, nagyon 
bízom benne, hogy az elkövetkezendı idı-
szakban esetleg a pedagógusok felfigyelnek 
erre, és az iskolákban, esetleg már az óvo-
dákban jeleznék, hogy lehetıség nyílna in-
gyenes oktatásra a Petıfi Sándor Mővelıdési 
Házon belül, ahol hangszereket is biztosíta-
nánk, én népzeneoktatóként igyekeznék 
minden tudományomat átadni a gyerekek-
nek. Volt néhány kis tanuló, de ez még nem 
zenekar, ezért nem maradtak tovább. Úgy öt-
hat fıs csoport lenne jó, ha lehetıleg azonos 
korosztályból be tudna indulni. 

– Úgy tudom, a citerazenekar is nyert Arany 
Páva-díjat. 

– Igen, az elsı nagyon nagy élményünk 
volt, amikor 2001-ben a Székivirág Citeraze-
nekar külön elindult a KÓTA minısítésén és 
Arany Páva-díjat kaptunk. 

– Mi vezette a népzenei csoportok vezetéséhez? 
– Óvónıképzıbe készültem, itt furulyáz-

ni kellett. Az akkori citerazenekar Fekete 
István vezetésével meghallotta, hogy én 
tudok furulyázni meg énekelni, így megta-
láltuk egymást, akkor kerültem a zenekarba. 
Lajosmizsén végeztem egy alapfokú mővé-
szeti iskola keretein belül egy népdalkör és 
egy citerazenekar-vezetıi tanfolyamot. Au-
tentikusan tanultam meg citerázni, hallás 
után az idıs bácsiktól, mert elegem volt a 
furulyából, és citerázni szerettem volna. Ez 
sikerült, és bízom benne, hogy örömet tudok 
okozni a zenémmel. 

– Köszönöm a beszélgetést , és gratulálunk a 
díjakhoz és a jeles évfordulóhoz! 

 
ZSÓFIA 

Felejthetı 

Dolly Roll 
 

Fáradtan érkezett Dorozsmára a Dolly 
Roll. Ritchie-vel, a zenekar dobosával beszél-
gettem, aki elmondta, bízik benne, hogy jó 
hangulatú lesz a buli annak ellenére, hogy 
Dolly nem érzi jól magát. Nemrég gyomor-
mőtéten esett át, de a lekötött meghívások-
nak igyekszik eleget tenni. A koncert elıtt 
Dollynak tettem fel pár kérdést. 

– A nevednek van-e valami köze Dolly Par-
ton énekes nevéhez? 

– Nincs. Az általános iskolában már 
Dolly volt a nevem, mivel az elızı kereszt-
nevembıl sok volt az osztályban. 

– Sokan megfordultak a zenekarodban, az 
egyik Flipper Öcsi, róla mit tudsz? 

– Több mint két éve nem találkoztunk. 
Ennyi. 

– Milyen a viszony Fenyı Mikivel és Szikora 
Robival, a régi Hungáriás zenésztársakkal? 

– Jó. Baráti a viszony, semmi több. A 
Hungária két évig volt, mi meg már 24 éve 
éljük az önálló sikeres pályafutásunkat. A 
mostani tagok szerzik a dalokat. Az összes 
meghívásnak igyekszünk eleget tenni, a 
legkisebb településre is elmegyünk, ha hív-
nak. 

 
Az esti koncerten fıleg külföldi slágerek 

feldolgozásai magyar szöveggel hangzottak 
el, kb. 25 percben. 

Elmondhatjuk, nálunk Dorozsmán fellé-
pett a Dolly Roll. Hogy megérte-e ıket ide-
hívni, mindenki döntse el maga. Én már el is 
felejtettem. 
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Foci évadzáró 
A Kiskundorozsma ESK utánpótlás csapatai 

nagysikerő bankettet rendeztek a focipályán 75 
fıvel (játékosok, szülık). Volt szülı-gyermek 
mérkızés, 11-es rúgó verseny, csocsó bajnokság, 
lábszépségverseny. Kormányos János az utánpót-
lás neveléséért felelıs edzıt kértük meg, hogy 
készítsen számvetést az elmúlt évadról. 

Elıkészítı csapat: 
16 mérkızés: 2 gyızelem, 0 döntetlen, 14 

vereség, gólarány 23-144; 6 pont 
Edzı: Farkas Kálmán (Loló) 
Serdülık: 
16 mérkızés: 7 gyızelem, 1 döntetlen, 8 

vereség, gólarány 55-80; 22 pont 
Edzı: Kormányos János 
Ifjúsági csapat: 
30 mérkızés: 17 gyızelem, 2 döntetlen, 11 

vereség, gólarány 77-45; 53 pont 
6. hely edzı: Kormányos János 
 

Különdíjak: 
Legjobb játékos: Kálmán László, Judik János, 

Vasas Róbert. 
Legtöbbet edzı: Farkas Ádám, Kormányos 

Csaba, Weszelovszki Tibor. 
Gólkirály: Szilágyi András, Németh Tamás, 

Kartali László. 
Legtöbbet fejlıdı: Gyuris Dávid, Tari Csaba, 

Molnár Ferenc, Zádori Norbert, Borza Márk, Judik 
Ádám, Simonics Dávid, Gyuris Bence, Ottlik Márk, 
Szalai László 

Kiöregedık: Kálmán László, Csányi Zoltán, 
Bönde Szilveszter, Kovács Zsolt, Szászi András, 
Sepp Ádám, Sepp Róbert, Kormányos Csaba, Mol-
nár Krisztián, Kormos Máté, Kartali László, Fábián 
Zsolt, Vasas Róbert. 

Támogatók: Tóth József, Bányai Attila, Far-
kas Kálmán, Hódi Tamás, Nagy István, Kiss Antal, 
Takács Mihály, Dobó Ferenc, Lajkó Péter. 

MILITÁR MIKLÓS 

A Dorozsmai Napok támogatói: Tornádó 
Zrt., RAMPF Formen GmbH., Bányai Cuk-
rászda, Gyuris István – Vadliba, Nagybani 
Piac Kft., Képviselıink képviselıi alapjuk-
ból, Déli-Farm, Miksi és Társa, Takácsné 
Palócz Julianna, Szegána, Gábor és Társa, 
Szélmalom KTV ZRt., Tornádó, Pesti Ferenc, 
Plantseed Bt., Alex és Alex Divat Bt., Zöld 
Sziget üzlet, Lukovics Gabriella, Takács Já-
nos, Székivirág Népdalkör, Dél-Tisza-menti 
ÁFÉSZ Dorozsmai Sütıüzeme, Félegyházi 
kenyérbolt, Elekné dr. Oláh Jolán. 
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Megemlékezésem egy kotta margóján  

Találkozásaim a 100 éve született 
Wagner Viktóriával 

 
1985-ben Viktória néni testvéreivel a 

szülıfalujában, a Borsod megyei Parasz-
nyán vásárolt egy kis házat, amelyben egy 
hófehér, tiszta kápolnát alakítottak ki. Fel-
szentelése óta végre a község római katoli-
kusai helyben is szent hajlékra találtak. A 
Táncsics Mihály utca 4. számú takaros pa-
rasztház homlokzatán e márványtábla fé-
nyes csillagként mutatta meg nekünk is az 
elsı alkalommal felkeresett zarándokhelyet: 

WAGNER CSALÁD ÉS 
KAPOTSY SÁNDOR EMLÉKÉRE 1985  
 
1993-ban a Teleki utcai katolikus szere-

tetházba került. Még ebben az évben kará-
csonykor szerettük volna meglepni ıt a 
KÉSz énekeseinek ajándékcsokrával. Akkor 
ez sajnos nem valósult meg, azonban 1994. 
óta az ı emlékére az otthon lakóinak örömet 
szerezni igyekezvén évente ellátogatunk 
zenei fohászainkkal.  

1994 decemberében Kiskundorozsmán, 
az ı gyászmiséjén Daróci Bárdos Tamás 
kórusmővével búcsúztatva imádkoztunk 
érte: „Uram segíts, hogy mindenki számára az 
legyek…!” Elmondhatjuk, valóban azzá lett! 

Még életében a Magyar Televízió kará-
csonyi mősorként közvetítette a Róla elké-
szült „Köszönöm Uram, hogy hívtál…!” címő 
filmet. A tartalmas, elhivatottságát bemutató 
portréfilm után a Kárpát-medence magyar-
sága is alaposan megismerhette a másokért 
élı, tevékeny embert. Megláthatták annak az 
embernek a személyiségét, szellemi és lelki 
nagyságát, aki a fontos egyházi közügyek 
érdekében akár a püspökökkel is levelezett a 
világ minden tájára. 

Az általa sokszor emlegetett, Jozafát 
földjére távozását követıen jómagam láza-
san kutatni kezdtem a film címéül választott 
fohász elıttünk ismeretlen folytatása után. 
Budapesten élı testvérét is megkértem tele-
fonon, legyen segítségemre: Uram, az ı pél-
dás élete volt a folytatás! Kaptam a velıs 
választ. Nos ilyen válasszal, egy zeneszerzı 
sem fog nekünk zenét alkotni! Szerencsére 
Mádi György plébános atyánk megmutatta a 
célt: a szerzetesi fogadalomtételi imádságá-
ról van szó, amit Kárpáti Sándortól, a szol-
noki Szentlélek templom plébánosától tud-
hatok meg, így végre sikerült tıle megkap-
nom. Most már csak a megzenésítés feladata 
következett! A felkérésre váró egyházi zene-
szerzık listáján Pongrác Zoltánnak is na-
gyon megtetszett az elküldött imádság, és – 
örömünkre – igent mondott: ”Próbálkozom, 
de nem merek határidıt megadni, hogy 
mikorra sikerül elkészülnöm e mővel” volt a 
válasza. Többszöri konzultáció és egy évnyi 
várakozás után 1996. ápr. 29. dátumozással 
végre megérkezett a zenébe öntött ima. A 
fejlécén a következı olvasható: 

WAGNER VIKTÓRIA FOGADALOMI 
IMÁJA a „Magyar Teréz anya” 

mementójaként, aki szent küldetését 
Kiskundorozsmán végezte mélységes 

alázattal, túláradó szeretettel, 
mindannyiunknak gyönyörő példát mutatva! 
 
A betanítás idıszaka következett, napja-

ink újabb szerzıjének nehézkesen olvasható 
kéziratos kórusmővének elfogadtatása, meg-
szerettetése. Hála a Gondviselésnek, hogy 

ezzel is elkészülhettünk, következhetett az 
új énekes-imádság szerzı elıtti bemutatatá-
sa. Budapesten a Városmajori templom 
énekkarával közösen, Mindszenti Zsuzsanna 
karnagynı segítségével bemutathattuk e 
kórusmővet még élı leánytestvére jelenlét-
ében, amikor alapítójukra, Slachta Margitra 
és az általa létrehozott magyar apácarend 
elhunyt tagjaira, köztük az immár boldoggá 
avatott Salkaházi Sárára emlékeztek, üdvös-
ségükért imádkoztak 1997 ıszén. A szegedi 
eléneklése után pedig itthon is, ahol a mi 
közösségünkben szolgált 1998. május 3-án 
vasárnap a 18 órai szentmisén az egyházze-
nei hónap keretében rendezhettük meg a 
bemutatóját. 

Szép életérıl, hagyatékából szülıházá-
ban emlékszobát létesítettek 2000-ben a vala-
mikori jegyzı házában, a jelenlegi rendırsé-
gi épületben, a Kossuth u. 3-5. sz. alatt. 

 
EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT WAGNER 

VIKTÓRIA 1907. VII. 7. 1994. XII. 6. 
SZOCIÁLIS TESTVÉR, ZÖLDKERESZTES 
VÉDİNİ „AZ INGYEN JÓBARÁT…” 

HÁLÁS SZERETETTEL İRZIK EMLÉKÉT 
A VÉDİNİK ÉS PARASZNYA KÖZSÉG 

(KÉSZÜLT 1998-BAN)  
Tóth Erika diplomamunkáját szőkebb 

pátriánk méltán szeretett VÉDİNÉNIJE 
életérıl írta 2001-ben. 

Mivel zárhatnám méltóbban megemléke-
zésem, mint a 15 éve közülünk eltávozott 
elsı karnagyom, Farkas Dezsı versrészleté-
vel, a szeretetet, az áldozatvállalás csodála-
tos megfogalmazásával:  

„…A gyertya lángja nem magának ég, 
Nem önmagának ırzi melegét,  
Másért fogy el, és másnak küldi szét 
A végtelen szép fény-üzenetét!” 
 

GYURIS JÁNOS 
 

W. V.-ról szóló további irodalom: Fenákel Judit: 
Egy regénye mindenkinek van; Új Ember 1995. 
jan.; Dorozsmai Napló: özv. Farkas Dezsıné, Irénke 
cikkei: A cukorkaosztás szünetel; A cukorkaosztás 
megszőnt, „Köszönöm Uram,…!”, Parasznya; Ez 
év májusi számban: Szabóné Zsuzsa védını a tanít-
vány, munkatárs: 100 éve szül W. V., Parasznya 
község weblapján: In memoriam W. V.; A neveze-
tes helyek gondozóinak címlistája, telefonjai iránt 
érdeklıdni lehet: a KÉSz karvezetıjénél, Gyuris 
Jánosnál: 62/ 461-308., 20/ 231-75 19.  

Temetıi körséta 
 

Sok minden változott a dorozsmai teme-
tıben, ha egy körsétát teszünk, látjuk is. 
Mindennapjaink látványossága a főnyírás, 
amit a fıutakon elvégeznek az ott dolgozó 
emberek, de lehet látni a sírok között is, ahol 
elhanyagolt sírok vannak, körülnyírják. A 
sumarak, kinövések is ki vannak vágva, ahol 
az szükséges folyamatosan. 

A ravatalozótól jobbra a 14-es parcellát 
takarítják, de minden temetésre való területet 
elıbb kitakarítanak. Szép rend mindenütt. A 
szemét elszállítása rendszeresen történik. Ez 
az, amit lát az idelátogató. Mi az, ami válto-
zik, de nem látványos? Mindezt Hódi Lajos 
igazgatótól tudtam meg, telefonon. 

– Azt biztosan látják a gyászolók, hogy a 
ravatalozó rendbe lett téve. Mint tudják, 
beázott, azt kijavíttattuk, kifestettük, rendbe 
tettük. Amit még nem lát az idelátogató, 
hogy a számítógépre vittük a nyilvántartást. 

Tour de Dorozsma 

A Szegedi PHOENIX SE Természetjáró 
szakosztálya a Dorozsmai Napok alkalmával 
június 23-án ismét megrendezte a III. 
„Szélmalom” kerékpáros Teljesítménytúrát, 
50 és 100 km-es távon. 9 órakor 32 drótsza-
maras vágott neki a 100 km-es távnak, majd 
negyedórával késıbb az 50 km-es távnak 31 
versenyzı lódult neki. Mindkét táv útvona-
lán ellenırzı állomásokon pontırök segítet-
ték  a versenyzıket, illetve frissítıvel, édes-
séggel, gyümölccsel kínálták ıket. A célba az 
elsı 50 km-en induló versenyzı 11:02-kor 
érkezett be (teljesített idı 1 óra 52 perc), 
majd egymás után érkeztek a versenyzık. 
Az elsı 100 km-en induló 11:54-kor érkezett 
a célba (teljesített ideje 2 óra 54 perc). 

Minden induló emléklapot, kitőzıt, és 
egy emblémás pólót vehetett át, illetve a 
verseny befejeztével a Szélmalom vendéglı-
ben egy közös gulyásebéddel zárult a ren-
dezvény. 

Helyezettek: 50 km-es távon 
1. ifj. Sánta István (Zákányszék 1:52 óra 
2. Sánta István (Zákányszék) 1:53 óra 
3. Dékány Géza (Kübekháza) 1:54 óra 
100 km-es távon 
1. Mráz János (Szeged) 2:54 óra 
2. Szücs Zoltán (Zsombó) 3:04 óra 
3. Zsíros Ottó (Zsombó) 3:05 óra 
A szervezık két különdíj kiadása mellett 

is döntöttek, amelyet a verseny legfiatalabb 
10 éves, és a legidısebb 60 éves indulójának 
ítélték oda. A legfiatalabb különdíjas: Atlasz 
Márk (Kiskundorozsma), haladó korú kü-
löndíjas: Kadosa Imre (Szeged). A díjakat 
biztosította és átadta Fábián József önkor-
mányzati képviselı. 

A verseny támogatói: Szegedi PHOENIX 
Gumigyár, Fábián József Önkormányzati 
képviselı, Miklós Sándor Szélmalom ven-
déglı, Szélpál Ferenc Kerékpárbolt vezetı, 
Bányai Attila cukrászmester, Petıfi Sándor 
Mővelıdési Ház, igazgatója Révész Ferenc 
Andrásné, Dorozsmai Polgárırök, Tímár 
Lajos, Vass József szélmolnár. 

Köszönet minden segítınek és támogató-
nak! 

HORVÁTH SÁNDOR 
szakosztályvezetı, szervezı 

Papíron készen van – év végén talán a szá-
mítógép is tudja. Minden egyes sírban egy 
pillanat alatt meg lehet tudni, ki fekszik, 
mikor jár le. A már is „üzemel” az az, hogy a 
belvízhatár 1,7 méter a temetkezésnél. Az 
azt jelenti, hogy már 1,7 méternél temethe-
tünk. Így csak nagyobb esızéseknél, vagy 
vizes évben leszünk ennél szigorúbbak. 

Még egy tervünk van. A jelenlegi Merce-
des típusú személygépkocsit lecseréljük. Ele-
gáns tolókocsi szállítja a sírhoz az elhunytat. 

– Köszönöm, hogy megosztotta velem az 
új híreket. Így bıvebb információt kaptam 
arról, hogy mi változott, és mi fog változni a 
Dorozsmai Temetıben. 

MÓRA MIHÁLYNÉ 
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Gyuris Imre születésnapjára 

Biztosan sokan ismerik és tisztelik Gyu-
ris Imre tanár urat Kiskundorozsmán. So-
kunkat tanított és nevelt pedagógusi pályája 
során. 

Gyuris Imre tanár úr évei immár hetven-
ötödiknél tartanak, és ötven éve van a dal-
énekesi pályán. 

Május végén abban a megtiszteltetésben 
lehetett részünk, hogy az immár sokadik 
osztálytalálkozónkon Gyuris Imre és Atlasz 
Henrik tanár urakat is vendégül láthattuk. 

Gyuris tanár úr kérésünkre beszélt élet-
útjáról, és elmondta, 1932-ben született 
Dorozsmán, szülei negyedik gyermekeként. 
Szülei nehéz fizikai munkát végzı vándor-
munkások voltak. Elemi iskoláit mindig 

máshol végezte attól függıen, hogy szülei 
hol dolgoztak. Tanárai felfigyeltek ének-
hangjára, és ennek köszönhetıen minden 
vasárnapi diákmisét a kántor úr mellett vé-
gigénekelhette. 

A mővészet mellett a lakatosi szakmát is 
kitanulta, és részt vett a Ferihegyi repülıtér 
újjáépítésében is, amelyre szívesen gondol 
vissza. Munka mellett leérettségizett és ön-
kéntes munkásként részt vett a Dunaújváro-
si Vasmő dunapentelei üzemének építési 
munkálatain is. 

A szegedi Pedagógiai Fıiskolára 1951-ben 
felvételt nyert ének-zene-történelem szakra. 
Szeretettel emlékezik vissza egykori tanáraira, 
dr. Eperjessy Kálmán és dr. Szeghy Endre 
professzor urakra, valamint Kézdi Elzára, aki 
elsı magánénekes tanárnıje volt. 

1951-ben ismerte meg párját, Marikát, 
akivel késıbb házasságot kötöttek, és több 
mint ötven éve élnek nagy szeretetben. Há-
rom gyermekük és unokáik jelentik az örö-
met számukra ma is. 

1954-ben felvételizett a Budapesti Zene-
mővészeti Fıiskola magánének szakára. 

Szülıfalujában, Kiskundorozsmán elı-
ször huszonöt évesen lépett fel. Gondolatait 
akkor is dalban fejezte ki: Csak egy kislány 
van a világon volt az önálló nótaestjének a 
címe, melyet a hódmezıvásárhelyi Fekete 
Sas Szállóban rendeztek meg 1964-ben. Ez 
volt elsı nyilvános nótaestje. 

Egyházi szertartásokon ma is fellép, 
Passiót és evangélista esküvın az Ave 
Mariát énekli. 

Tanári pályafutását 1992-ben fejezte be. 
Az éneklés a tanár úrnak mindig örömet 

szerzett és szerez ma is, hiszen azt teszi, 
amit mindig tenni szeretett: énekelni. Ezért 
is lett a Magyarnótaszerzık és Énekesek Dél 
Magyarországi Egyesület szeniór nótaéneke-
se 1994-ben. Gazdag, és színvonalas mőso-
rukkal fellépnek nemcsak a határon belül, 

hanem Ausztriában, Szerbiában és Romániá-
ban is a Csicsó Gyızı, Báder Béla és Oláh 
Kálmán vezette cigányzenekarral. Ötven 
éves dalénekesi pályafutása alkalmából kö-
szöntötte İt a család, ismerısei, pályatársai 
és egykori tanítványai a szegedi Irodalmi és 
Közéleti Kávéház keretén belül, amelyet 
Gyuris Imre egy felejthetetlen ünnepi mő-
sorral köszönt meg. 

Kérdésünkre, hogy Kiskundorozsmán 
mikor láthatjuk színpadon, nem tudott vála-
szolni, de azt elmondta, szívesen tenne eleget 
ilyen irányú felkérésnek. Addig is, aki szereti 
a dalokat és szívesen hallaná énekelni Gyuris 
Imrét, legközelebb 2007. július 29-én az 
újszegedi szabadtéri színpadon találkozhat 
vele, a Még azt mondják, nincs Szegeden Boszor-
kány címmel tartandó Nóta- és Dalesten. 

További jó egészséget és eredményes 
nyugdíjas éveket kívánunk Gyuris Imre és 
Atlasz Henrik tanár uraknak! 

 
AZ 1972-BEN A NAGYISKOLÁBAN 
(MAI ORCZYBAN) VÉGZETT 8.B-S 

DIÁKOK (JOÓNÉ SÁRIKA ÉS GYENES 
PÉTER EGYKORI OSZTÁLYA) 

Hajnal Imre és Pesti Mária 
50. házassági évfordulójuk 

alkalmából gratulál az egész család 
és a rokonság. 

Dorozsma régi életérıl 

Nagy örömömre szolgál közhírré tenni, 
hogy lapunk kiadója, a Dorozsmai Napló 
Baráti Kör ismét nagy lépésre szánta el ma-
gát: egy újabb kötetet jelentet meg szeptem-
ber környékén. Az 1937-ben napvilágot lá-
tott Sztriha Kálmán könyvének pótkötete-
ként még ugyanabban az évben megjelent 
Dorozsma régi életérıl címő könyv reprint 
kiadására készülünk. A kismonográfia szer-
zıje Felpétzi Gyıry Jenı, aki Dorozsmán élt, 
tagja volt a községi képviselıtestületnek és a 
HONSZ-csoportnak is. 

Terveink szerint 500 példányban jelen-
tetjük meg a csaknem száz oldalas könyvet, 
és egyesületünk támogatói között osztjuk 
szét. 

Ízelítı a tartalomból: A „Helység” szüle-
tése a történelem és a szájhagyomány sze-
rint; A Redemció meséje és való története; A 
régi dorosmai ház és tájéka; Híres régi 
dorosmai ételek; Ruházkodás; Pár szó a 
dorosmai néprıl; A régi községi élet. Rende-
letek, határozatok, ítéletek, érdekes esetek; A 
szabadságharc utáni évek néhány érdekes 
dorosmai okmánya; A régi dorosmai lakoda-
lom és rigmusok; Különféle a néprıl, nép-
költészet. 

SOMOGYI GÁBOR 
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Bölcs Utcai Óvoda ballagó gyerekei:  
 

Ádám Endre, Alpár Blanka, 
Balogh Boglárka, Benarik Nikoletta, 

Bindics Boldizsár, Fodor Bálint, 
Gyuris Gergı, Julinek István, 

Kıvágó Dávid, Magyar Máté, 
Mihálffy Kincsı, Ördög Krisztofer, 
Rácz Anett, Somogyi Nikoletta, 
Szıke Dorottya, Szınyi Roland, 

Tajti Sándor, Tanács Zoltán Márk, 
Varga Benedek, Zádori Patrik, 

Zádori Zsófia. 
 

Óvónık: 
Markó Lászlóné, 

Nagyné Nyírı Katalin 

Negyvennyolcas Utcai Óvoda 
ballagó gyerekei:  

 
Bakó Balázs, Bodonji Petra, 

Bodonji Roland, Halasi Szabolcs, 
Kónya Patrik, Kószó Kata, 

Kovács Bertalan, Márk Emilia, 
Móra Máté, Uhrin Dorottya, 

Czékmák Erika, Kovács Tímea, 
Ludányi Máté, Nemes Nagy Richárd, 

Papp Dóra, Stefán Balázs, 
Tigyi Zoltán, Bóka Anett. 

Jerney Utcai Óvoda 
ballagó gyerekei: 

 
Balról jobbra: Vígh Afrodité, 
Czékus Judit, Szilágyi Bence, 
Zsiga Bence, Árendás Tímea, 

Hodács Flóra, Simonics Zsanett, 
Kovács Éva, Mátyás Fanni, 

Gyémánt Elizabet, Bárkányi Nóra, 
Kurucz András. 

 
Óvónık: 

Pappné Sörös Julianna, 
Szalai Lászlóné dajka néni 

Nagyné Berényi Éva 
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Széksósi Úti Óvoda ballagó gyerekei:  
 

Katica csoport: Ábrahám Dániel, 
Farkas Nóra, Kolompár Zsolt, 
Kovac Tim, Kovács Dániel, 

Mánik Róbert, Molnár Anna, 
Mukus Dominika, Nagy Danika, 

Nagymihály Klaudia, 
Nagymihály Tímea, Ocskó Bence, 
Peták Magdolna, Petrov Mátyás, 

Pétei Zita, Raczkó Lilian, 
Seres István Máté, Tóth Katica. 

Széksósi Úti Óvoda ballagó gyerekei:  
 

Holdacska csoport: 
Ábrahám Vivienn, Brecska Renáta, 

Kátai Bence, Kassai Réka, 
Teleki Henriett, Kolompár Dzsenifer. 

Jerney Utcai Óvoda 
ballagó gyerekei:  

 
Balról jobbra alsó sor: Molnár Ágnes, 

Turzó Nóra, Rácz Gábor, 
Rácz Roland, Bozsák Bese, 
Újvári Tamás, Perei Dávid, 

Jóvári Nikoletta. 
Felsı sor: Klonka Tamás, 

Boga Edit óvónı, Bajorhegyi Lilla, 
Horváth Alexandra, Gyovai Dóra, 

Gyóvainé Tóth Éva dajka néni 
Puczkó Éva óvónı. 
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Jerney Utcai Óvoda 
ballagó gyerekei:  

 
Balról jobbra: Benkócs Dániel, 

Faragó Nikolett, Oroszi Levente, 
Csizmadia Krisztina. 

 
Óvónık: 

Zsótér Edit, Sallainé Major Rita 

Olaszos sikereink és a nemzetközi kapcsolatok 

Az Orczy István Általános Iskola diákjai 
közül sokan ismerkednek az olasz nyelvvel, 
kultúrával. Rendszeresen indulunk olasz 
nyelvi versenyeken, veszünk részt pályáza-
tokon. 

Ebben a tanévben olyan sikeresen szere-
peltek a diákok, hogy 22 díjat nyertünk. A 
tanév végén Csuka Fabióla 8. b osztályos 
diákunk sikeres alapfokú nyelvvizsgát tett 
olasz nyelvbıl. 

Kapcsolatban állunk a Casole D’ Elsaban 
mőködı Arnolfo di Cambio iskolával. A 
gyerekek leveleznek egymással, illetve közö-
sen veszünk részt eTwinning programban. 
Ez a program elısegíti a kapcsolatépítést 
iskolák, diákok, tanárok közt, valamint a 
számítógép adta technika, az internet hasz-
nálatának gyakorlását. A projektünk címe: 
Sharing our world – Condividere il mondo. 
Összehasonlítjuk ünnepeinket, hagyomá-
nyainkat. Fórumot nyitottunk, ahol a prog-
ramban dolgozó diákok, tanárok leírhatják 
véleményüket különbözı témákról 
(kirándulások, iskolai események, hagyomá-
nyok, filmek…). Egy tavaszi délelıtt az olasz 
és magyar diákok chateltek, beszélgettek az 
interneten. Fényképalbumot nyitottunk, ahol 
a témákhoz kapcsolódó fotókat teszünk 
közzé. A program koordinátorai: Laura 
Maffei az olaszországi iskolában és Kiss 
Mónika. Ezzel a projekttel megnyertük az 
Európai Minıségi Díjat, amelyet Magyaror-
szágon mindössze hat iskola nyert el. Olasz-
országban megrendezték az „Iskola Hete” 
elnevezéső programsorozatot. Ekkor projek-
tünk felkerült az olasz Oktatási Minisztéri-
um honlapjára is. Júniusban elnyertük a 
Hónap projektje és a hónap projekt koordi-
nátora címet. A program nem merül ki leve-
lezésben, számítógépes kapcsolattartásban. 
Februárban partnerünk rendezett nemzetkö-
zi konferenciát, ahol személyes találkozóra 
került sor a koordinátorok közt. Az olasz 
diákok, más országokból érkezett kollégák, 
partnereink megismerhették országunkat, 
városunkat, iskolánkat. Szeptemberben az 
olasz iskolából érkeznek hozzánk pedagógu-
sok, hogy mind jobban megismerjék mun-
kánkat, a gyerekeket, a tantestületet, és meg-
beszéljük programunk folytatását. 

Egy pályázat keretében iskolánk mintegy 
2000 eurót nyert az olaszországi Kulturális 
Minisztériumtól. Az összeget tavasszal kirán-
dulásra fordítottuk. A támogatott diákok így 
15 000 Ft-tal kevesebbet fizettek az utazásért. 
Jártunk Klagenfurtban, Triesztben, Velencé-
ben, Jesoloban és Olaszország legnagyobb 
élményparkjában, a Gardalandban. 

Nagy megtiszteltetést jelent számunkra, 
hogy ebben a tanévben ellátogatott hozzánk 
Paolo Guido Spinelli, olasz nagykövet, 
Arnaldo Dante Marianacci, a budapesti 
Olasz Kultúrintézet igazgatója, Pál József, a 
SZTE Olasz nyelv- és irodalom tanszékének 
vezetıje, Szacsvai Katalin, a szegedi Olasz 
Kulturális Központ munkatársa. A vendégek 
megtekintették olasz nyelvi bemutató órán-
kat. 

Májusban rendeztük meg a Gianni 
Rodari Emlékversenyt. A rendezvényünkre 
110 diák nevezett be. A gyerekek olasz- és 
magyar nyelven adták elı Rodari verseit, 
meséit, táncoltak, énekeltek. Nagyon sokan 
küldtek be rajzokat a város több iskolájából. 
A két dorozsmai iskola diákjai, pedagógusai 
évrıl-évre rendszeresen készülnek verse-
nyünkre. A versengı gyerekek a nap folya-
mán elkészítettek egy szép velencei mozai-
kot, amely azóta iskolánkat díszíti. 

Reméljük, a jövı tanévben is hasonlóan 
szép eredményekrıl számolhatunk be. 

Sporteredményeink 

III. korcsoport lány kézilabda csapat: városi 2. 
hely (Bali, Bonus, Bonus, Bonus, Farkas, Kiss, 
Komáromi, Püski, Szilágyi) 
IV. kcs. fiú rögbi csapat: városi 3. hely (Farkas, 
Komáromi, Nagy, Petrov, Sepp, Sepp, Szabó, 
Szélpál, Zádori) 
II. kcs. lány csapat összetett atlétikai bajnokság: 
városi 2. hely (Bárdos, Borbély, Huszár, Kálmán, 
Mukus, Nagy) 
II. kcs. fiú egyéni összetett atlétikai bajnokság: 
városi 2. hely és megyei 2. hely (Móricz József) 
II. kcs. fiú egyéni összetett atlétikai bajnokság: 
városi 2. hely (Petrov Ákos) 
IV. kcs. fiú 4x1000m váltó városi 1. hely és me-
gyei 4. hely (Judik, Sepp, Sepp, Szabó) 
Minden versenyzınek gratulálunk! 

Kedves Elsı Osztályos Gyerekek! 
 
Szeretettel meghívunk Benneteket a 3 na-

pos „Kis-gólya” táborunkba. 
Sok-sok játék és érdekes foglalkozás vár 

Rátok. 
Megismerhetitek leendı osztálytársai-

tok, a tanító néniket és az iskolát. 
A tábor idıpontja: 2007. augusztus 28., 

29., 30.: délelıtt 9-tıl 12 óráig. 
 
A foglalkozásokat vezetik: 
Miksi Erika tanítónı 
Joó Mária napközivezetı 
Veresné Koncz Mária logopédus 
Takácsné Tóth Márta fejlesztı-

pedagógus 
 
Kérjük a szülıket, hogy 2007. augusztus 

21-tıl 24-ig (délelıttönként) az Orczy István 
Általános Iskola irodájában személyesen, 
vagy telefonon jelezzék, hogy gyermekük 
részt tud-e venni a foglalkozásokon. 

Telefonszám: 547-010 
Vállaljuk, hogy külön kérésre a dorozs-

mai óvodákból átkísérjük a gyerekeket. 
 
Minden kisdiákot szeretettel várunk! 

AKCIÓ 
A 

SZEZONBAN! 
 

Nyári vásárunkat 
megkezdtük a készlet erejéig. 

 
Zsuzsi divat – Vadliba u. 1. 

Tel.: 461-306 
Nyitva tartás: H-P: 8-18, 

Szombat: 8-12 

Hidegburkolás 
06 30 646-9488 

 
Minıségi munka rövid határidıvel. 
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Retró Presszó 
 

A nagy sikerre való tekintettel a hétvégi pizzaparti 
júliusban is folytatódik. 

Minden pénteken és szombaton 1-et fizet, 2-ıt kap 
HAMBURGERBİL ÉS PIZZÁBÓL! 

 
Csocsó, darts, rex 

Csapolt MB Pills sör 194 Ft/korsó (0,5 l). 
 

Tel.: 06 30 493-3800 

XI. Rózsaünnep Szıregen 
 

(június 29-30, július 1.) 
 

Minden kedves érdeklıdıt szeretettel vár 
a rózsaünnepre KOCSIS FLÓRA SZİREG KFT. 
a Szerb u. 17. sz. alatti virágudvarban, ahol széles 
választékkal áll egész évben rendelkezésére minden 

vásárlónak virágzó és zöld növényekkel. 
 

Rendkívüli ajánlatunk: 
csüngı fuksziák és petúniák nagy kaspóban: 900 Ft. 

Védjük meg 

gépkocsinkat! (II.) 

Szegeden és környékén sajnos továbbra 
is gyakoriak a gépkocsi-feltörések: szinte 
napi rendszerességgel érkeznek hozzánk a 
feljelentések. 

Amennyiben fokozott figyelmet fordíta-
nak értékeik védelmére, a bőncselekmények 
nagy része megelızhetı! 

Kérjük Önöket, ügyeljenek a követke-
zıkre: 

 
– Gyızıdjenek meg arról, hogy gépko-

csijuk valamennyi ajtaját bezárták, és az 
ablakokat felhúzták! 

– A jármőben táskát, pénztárcát, mobil-
telefont, iratokat semmilyen körülmények 
között ne hagyjanak! 

– Látható helyen érték ne maradjon! 
– Az autórádió elılapját vegyék le, te-

gyék el, semmilyen esetben ne hagyják a 
jármőben! 

– Szerszámokat, gépeket se hagyjanak 
az autóban! 

– Amennyiben az éjszaka folyamán par-
kolják le gépjármővüket, forgalmasabb he-
lyet válasszanak, ahol több a járókelı és 
van közvilágítás is! 

 
A tolvajok tipikusan ablakbetöréssel, 

zárfelfeszítéssel, vagy ajtókifeszítéssel, akár 
néhány másodperc alatt is hozzáférhetnek a 
gépkocsiban tárolt értékekhez, amit csak úgy 
tudnak megelızni, ha azokat nem hagyják a 
jármőben! 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy érté-
keikre fokozottan ügyeljenek! 

 
Ne adjunk esélyt a bőnözıknek! 

 
 

SZEGEDI RENDİRKAPITÁNYSÁG 

Családi napot tartott a 6 éves Baba-Mama Klub 

A Baba-Mama Klub 6. születésnapját és a 
családi napot egyszerre ünnepelte -  2007. 
május 19-én - a Plébánia udvarán és a közös-
ségi teremben. A teremben a legkisebbek 
totyogtak és játszottak, míg az udvaron 
ugrálóvár várta a gyermekeket. A nagyob-
bak ügyességi, logikai játékokkal szórakoz-
tatták magukat. 

Az udvaron készült az ebéd: Bográcsos 
pörkölt a’la Hecsi, és a Baba-Mama Klubos 
ünnepségek elmaradhatatlan palacsintája, 
melyet Zsuzsika néni körülbelül 6 kg lisztbıl 
kevergetett-kavargatott. 

A tetemes mennyiségő palacsintát anyu-
kák és nagymamák sütötték és ízesítették. 

A vendégek délelıtt 9-tõl délután 5-ig 
aprósüteményeket eszegetve, fagyizgatva,  
üdítıt iszogatva beszélgettek, s a szülık 
ámultak a sok nagyra  nıtt gyerek láttán. 

A rendezvény sikerét mutatja a végsı 
számítás, miszerint a jelenlévık száma 95 fı 
volt. 

Aki nem volt ott, csak benézett a Plébá-

nia udvarára, az egy igazi családias, nyüzs-
gı játszóteret láthatott. Elköszönésrıl csak 
ennyit: Jövıre ugyanitt!!! 

Klubunkról: 2001. május 10-én Szabóné 
Ocskó Zsuzsanna védını, Koczkás Ági óvó-
nı, gyógypedagógus és Molnárné Heni ön-
kéntes anyuka kezdeményezésére, Mádi 
György plébános támogatásával megkezdı-
dött a Dorozsmai Baba-Mama Klub elsı 
összejövetele. A plébánia udvarán lévı kö-
zösségi teremben hetente szerda délelıttön-
ként  találkoznak a 3 éves kor alatti kisgyer-
mekek és anyukáik. A hangulatos délelıttö-
kön a gyermekek játszanak, ismerkednek, 
míg a kismamák beszélgetnek, elıadást hall-

gatnak, vagy 
kreativitásukat 
fejlesztik. 

Zsuzsi néni 
szeptember tıl 
újra várja a je-
lenlegi és a leen-
dı klubtagokat, 
a pontos dátu-
mot az újság au-
gusztusi számá-
ban írjuk meg. 

A rendezvény 
támogatói: 

Bányai Cuk-
rászda; COOP 
Szeged ZRT.; Dr 
Oláh János, a 
Fidesz szegedi 

elnöke; Dr. Vízi Ilona gyermekorvos; Fábián 
József önkormányzati képviselı; Gyuris 
fagyizó; Húsbolt, Dorozsmai út; Mádi 
György plébános; Maróti Sándor cukrász; 
Nemes Vegyesbolt, Széksósi út; Péter László, 
ugrálóvár; Sarok ABC, Széksósi út; Stop 
Cukrászda; Szilágyi Kertészet; 100 Ft-os bolt 
Dorozsma, Hódiné Ibolya. 

2007. július 1-én (vasárnap) évadzáró 
strandbulit szervez a Baba-Mama Klub a 
Sziksósfürdın, melyre minden kedves klub-
tagot és családját szeretettel várunk.  

Gyülekezı a bejáratnál: 9.30-kor. 
 

KOVÁCS SZILVIA 
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F ig ye l em !  
GépjármőGépjármőGépjármőGépjármő----vizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyében    

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: személy– és tehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 - javítását gépjármőtechnikus 
 - mőszaki vizsgára való felkészítését autószerelı mester 
 - mőszaki vizsgáztatást helyben Zsombó, Felszabadulás u. 21. 
 - környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H-P 7.30-17 óráig. MobilMobilMobilMobil: 06 20/347-3470 

HÓDI PÉTER 

* 35 és 35Y busz megállójánál. 

* 

Ingyenes számítógép és tanpálya használat! 

 

AUTÓBÉRLÉS 
EGYEDI 
ÁRAK! 

 

Peugeot Boxer (12 m3) 
Ford Transit (9 m3) 
Lakókocsi (4-6 fı) 

 

Érd .: Kiskundorozsma, Balabás u. 5. 
Tel.: 06-30-310-8655 

Honlap : www.lobotrade.hu 

Z S I T E XZ S I T E XZ S I T E XZ S I T E X    

MunkaruházatMunkaruházatMunkaruházatMunkaruházat----gyártás ésgyártás ésgyártás ésgyártás és    
----kereskedelemkereskedelemkereskedelemkereskedelem    

Kaphatók: Kaphatók: Kaphatók: Kaphatók: férfi és női munkaruha, 
cégeknek feliratozva is. 

Kiskundorozsma, Kubikos u. 2. sz. 
(Bejárat a Vadliba utca felől) 

    

Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig 
Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: 06-20-346-8176; 06-70-568-8308 

Kötözés– és csomago-
lástechnikai szaküzlet 

 
6791 Szeged, 

Negyvennyolcas u. 24. 
 

Telefon/Fax: (62) 444-244 Mobil: 20/346-2021 
E-mail: naposagro@invitel.hu 

Nyitva tartás: H-P: 7.30-17, Szo.: 7.30-12 
 

Növénytartó hálók, kertirácsok, kútszitaszövetek, 
csomagoló tömlık és klipszelıgép, mőanyag rekesz, 

hıszigetelı légpárnás fólia, talajtakaró szövet, 
halász-, sport– és védıhálók, szúnyoghálók, répa-, 
retek-, virágcsomózó texturáltraffia, bálakötözı 
zsinegek, paprika-, paradicsom-, uborkakötözı 

zsinegek, kenderzsinegek, raschel zsákok és hálók, 
mőanyag zsákok, ragasztószalagok, pántológép és 

szalag, mőanyag és kenderkötelek, gumiköt., 
redınyhevederek, reluxa zsinórok 

PVC ponyva és tartozékai 
PONYVAKÉSZÍTÉS 

Családi házak, társasházak, 
melléképületek építésének 

valamint bıvítések, átalakítások 
felelıs mőszaki vezetését, mőszaki 
ellenıri tevékenységét vállalom. 

 
Tel.: 30/683-6137, 70/373-8184 VEKA VEKA VEKA VEKA mőanyag nyílás-

zárókat, árnyékolás-
technikai kiegészítıket 
kiváló minıségben és 
árban forgalmazunk. 

    
A felmérés INGYENES!A felmérés INGYENES!A felmérés INGYENES!A felmérés INGYENES!    

 
Tel.:06Tel.:06Tel.:06Tel.:06----30303030----548548548548----3770377037703770    
       06       06       06       06----30303030----303303303303----5042504250425042    

A Szegedi 7. számú Ügyvédi Iroda 
(6724 Szeged, Párizsi krt. 29/C fsz. 

1.) dr. Bihari Lajos ügyvéd új 
szolgáltatása Dorozsmán, az 

Erzsébet utca 3. szám alatti alirodán 
minden hét csütörtökén 17 órától és 

szombat 9 órától kihelyezett 
ügyfélfogadást tart helyi és 
környékbeli ügyfelek részére. 
Érdeklıdni a 30 647-7739, ill. a 
62 327-222 és a 62 462-589-es 

telefonszámokon lehet. 

Régebbi sírkertek lefedését 

mőkılappal, kémények átrakását, 

társasházak (panel) külsı feljáró 

lépcsı cseréjét, egyéb kımőves, 

mőköves munkálatok pontos, 

megbízható kivitelezését vállaljuk. 
 

Tel.: 62/266-826, 06 70 235-1931 

Tetőfedést, tetőátrakást, lapostetők, 
pincék szigetelését, bitumenes 
zsindely fedését, hideg-meleg 

burkolást (csempézés, járólap, tér-
burkolás), gipszkartonozást, kőműves 
munkák kivitelezését és bádogozást 

garanciával vállaljuk Csongrád, 
Bács-Kiskun és Békés megyében. 

 
Elérhetőségünk: 
06 20 37-62-684 
06 30 26-91-301 

ÁLLATORVOSI RENDELÉS! 
Dorozsmai út 122/B Tel.: 461-750 

Dr. Komáromi János szakállatorvos 
 

Kis és nagy állatok gyógykezelését, védıoltását, 
ivartalanítását a hét minden napján vállalom. 
Kutyák veszettség elleni védıoltását, 
számozott hivatalos állatorvosi kamarai bélyegzı-
vel igazolom. 

Elsısegély nyújtás 
bármikor. Szolgáltatás 

elvégzése rendelımben 
(lakásomon) vagy háznál. 

 

Rendelési idı: de. 6-10, du. 3-6. 

Személyi jövedelemadó-pótlást és 
javítást, adótanácsadást, folyószámla-
egyeztetést, ıstermelıi bevallások 
készítését és APEH-nél ügyintézést 
vállalunk Kiskundorozsmán a 
Jerney utcában dr. Maróti Edit 

ügyvédi irodája mellett. 
 

Félfogadás: kedd és péntek 16-18 óráig, 
vagy elızetes idıpont-egyeztetéssel a 
20/986-3203, ill. 20/527-2958 számon. 

 

dr. Korsós Béla és dr. Korsós Béláné 
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Szabó István 
Autóvillamossági mőszerész 

 

Széksósi utca—Északi sor sarok 
�: 463-023; 06 20 9752 926 

Bartha László 
Motortekercselı és 

villanyszerelı mester 
Lakcím : Szeged, Dudás u. 10. 

�: 62/463-614 

VÁSÁRTÉRI OLCSÓ 
PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA 
(Szeszfızde épületében 48-as u. 94.) 

 

0,7 Jack Daniels ...................4290,- 
1,5 l Big energiaital ................ 219,- 
250 ml Maxx energiaital ............ 89,- 
250 ml Adrenalin energia ital...... 89,- 
0,5 Lövenbrau dobozos sör........ 149,- 
0,5 Adambrau dobozos sör ........ 109,- 
0,5 Prince dobozos sör.............. 99,- 
0,75 borok széles választékban 199,-tól 

 

 

Nyári nyitva tartás: 
H-P: 7-19, Szo.: 7-17., Vasárnap: 8-16 

 

 
 

NÉRÓ 

Kisállateledel és 
felszerelések 
Negyvennyolcas u. 6. 

 

Újdonság: akvarisztika! 
 

Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-12 
 

Széles körő áruválasztékkal, 
folyamatos akciókkal várom kedves 

vásárlóimat! 
�: 06 30 693-1348 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 

rövid határidıvel! 

SZABÓ ZOLTÁN 
� 06 30 / 517-7033 

Nyitva tartás: 
Hétfıtıl péntekig 8-18 óráig 
Szombaton 8-13 óráig 

Lakásjavító ezermester! 
Ajtógyalulástól esőcsatornáig 
Zárcserétől karnisfelrakásig 

WC-öblítő cserétől hegesztésig! 
Keressen, ha javítani, pótolni, 

cserélni valója van! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 
Dudás József 

Tel.: 06 20/997-4667 

   KOVÁCS HŐTİGÉPHŐTİGÉPHŐTİGÉPHŐTİGÉP 
  * * * * SZERVIZ 

 

Háztartási – kereskedelmi hőtıgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hőtıkamrák – 
egyedi hőtıgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 

Javítás után két év garancia! 
    

HÉTVÉGI ÜGYELET! 421421421421----122122122122    

TÁV-MIX-KER KFT 
RENDKÍVÜLI AJÁNLATA 

 

Telefonok 400 Ft-tól 
 Aljzatok, moduláris csatlakozók, 
vezetékek nagyker áron kaphatók 

 Villanyszerelési anyagok: kapcsolók, 
hosszabbítók, foglalatok, égők stb. 

kiárusítása a készlet erejéig 
 

Nyitva: H-P: 8-15-ig. 
Cím: Szeged, Széchenyi u. 34. 

(a kenyérbolt mellett) 
Tel.: 461-258   Mobil: 06 30 269 1180 

 

 
ANDI DIVATANDI DIVATANDI DIVATANDI DIVAT    

– Praktikus, olcsó áruk, játékok 
– Számítógép új és használt alkatrészek forgal-
mazásával, javításával, bizományos értékesítésével 
bővült üzletünk. 
– Régi szolgáltatásaink: álló szolárium, fekvő 
infraszauna, gépi aktív masszázs, patyolat, cipőjavítás, 
élezés, ruhajavítás továbbra is működik. 

 

Nyitva: H, Sz, P: 11-19, K, Cs: 8-16, Szo.: 8-12. 
Cím: Dorozsma, Szent János tér 3. 

Mobil: 06 30 904 0462 

Huszár Jánosné Inci 
fodrász 

 

Nyitva tartás: hétfı-kedd, péntek: 
8-14, szerda-csütörtök: 13.30-20.00 
Cím: 6791 Szeged, Basahíd u. 17. 

Tel.: 62/463-952 

Homlokzati Hőszigetelő 

Rendszer 
 

4 cm vtg szigetelő lemezzel (nem 
visszadolgozott): 1 218 Ft/m2 
Színes, műgyantás, vödrös 

vakolat: 529 Ft/m2 

(82 db színválasztékkal) 
2007. június 20-tól 
a készlet erejéig! 

Tel: 06 30/547-6854 

06 62/310-946 
Ingyenes házhozszállítás! 

Szeged, Dorozsmai Nagybani 
piaccal szemben 

Az árak az áfát tartalmazzák! 

Szobafestı-mázoló 

MOLNÁRMOLNÁRMOLNÁRMOLNÁR ANTALANTALANTALANTAL 
Telefonszám változás! 

06-20-560-7623 
Barátság u. 22. F. 1. 

MÉREGTELENÍTÉS: 
Kívül-belül. 

 

Pál Éva kozmetikus mester 
451-075 

 
Még mindig tart 4-et fizet, 5-öt 

kap akciónk! Hirdessen! 

20 470-6587 
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OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL 

ILLETVE RÖVID BESZERZÉSSEL.  
 
 

Szeged, Dorozsmai út 152. 
Tel.: 62 / 462-180 

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

Dorozsma, Széksósi út 6. 
Tel.: 461-039; Kiskundorozsmai: 06 30 565-8381 
Rúzsai: 06 30 565-8378 
Nyitva: H-P: 8-16 óráig. 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL:  

ATi Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16-18. 
( 20/9431-444; 62/422-240 

Tanfolyamok indulnak: 
Moped, tehergépjárm ő, motorkerékpár-
nehéz-pót, személygépkocsi, autóbusz 

vezetıi kategóriákban, valamint 
taxivezet ı és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató + vállalkozó 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezet ı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezet ı 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort kelt ı anyagok szállítása 
könny őgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

Motor-szimulátor képzés. Automata váltós kocsival 
való oktatás. Mozgássérült oktatás. Érintıképernyıs 

gyakorlási lehetıség számítógépen. 
OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 

 
 
 
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

– HP, Canon, Lexmark, Xerox 
utántöltık 1800 Ft-tól! 
– Canon, Epson kompatíbilis 
tintapatronok 770 Ft-tól! 

 

Nyomtatókellék szaküzlet: 
Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 

(a Panoráma üzletházban) 
 

Tel.: 20/331-8043, 62/462-565 
Web: www.inkmate.hu 

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 

U N G I   B t . 
Mőszaki kereskedés 

 
 
 

— Villanyszerelési anyag 
— Háztartási üvegáru 
— Háztartási gép alkatrész 
— Háztartási és szerszámgépek 
javítása. 

Villanyszerelést vállalunk. 
Dorozsmai út 139. Tel./Fax: 62 460-149, 

Mobil: 30 329-0567 

  

Mindennem ő asztalosmunkák 
Konyhabútorok — Bels ı lépcs ık 

Ingyenes helyszíni felmérés 
Szeged, Balabás u. 51. 

� 20 9493-408 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

– Iskola– és irodaszerek 
– Csomagolóanyagok 
– Bizsuk, csokoládék. 

 
 

Fénymásolás, bélyegzıkészítés, 
gravírozás. 

Busz- és parkolójegy értékesítés. 
Déli apró, Délmagyarország kapható. 

 
 

Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12 
Tel: 62/460-306 

 Számítógépek, perifériák 
Értesítjük Tisztelt 
Partnereinket, hogy 

Szeged, Móra u. 38. alatt 
megnyitjuk 

számítástechnikai üzletünket. 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan: 
461-854, 462-854 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

Új, esernyıre csukható 
babakocsik és 9-36 kg-os 

autósülések érkeztek! 
 

Bizományos értékesítésre 
mindenféle, még jó állapotú 
gyermekholmit átveszek! 

 

Cím: Szent János tér 1. 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. 
 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

MENÜ A HÉT MINDEN NAMENÜ A HÉT MINDEN NAMENÜ A HÉT MINDEN NAMENÜ A HÉT MINDEN NAPJÁNPJÁNPJÁNPJÁN    
 

LEVES – A, B, C ILL. FITTNESS HÁZIAS 
MENÜVEL, TÖBBFÉLE PIZZAVÁLASZTÉKKAL 

VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! 
 

TOVÁBBRA IS INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL! 
 

SZÉLMALOM VENDÉGLŐ 
Tel.: 461-363 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai 
szolgáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Idıpont-egyeztetés telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

F+F Autóklinika 
 

→ Ultrahangos injektor és karburátor javítás 
→ Motordiagnosztika 
→ Motorveszteség-javítás 
→ Garancián túli szerviz 
→ Fék futómő-javítás 
→ Klímafertıtlenítés 
→ SORON KÍVÜLI ZÖLDKÁRTYA ÜGYINTÉZÉS 

 

Szeged, Szél u. 55. Tel.: 442-221 
Mobil: 70/234-2113, 20/464-7948 

Nyugati autóalkatrészek 
kedvezı áron!  

Szeged, Dorozsmai út 169. 
Telefon: 460-154 

 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben 

részesül. 

Dr. FARKAS ATTILA  
állatorvos 

Haszon- és háziállatok gyógykezelése, védıoltása, 
mőtétek, szaktanácsadás HÁZNÁL. 

Hatósági igazolások intézése. 
Mikrochip beültetés, állatútlevél kiállítás. 

 
Rendelés: a Kiskundorozsmai Polgármesteri 

Hivatal kirendeltségén: 
H, Sz, Cs: 8.30-9.30, K, P: 16-17. 

Negyvennyolcas u. 12. 
Telefon: 463-038, 8-9.30-ig 

Mobil: 06 30 9723 016. Egész nap. 
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifőtés-, klíma és 

szellızıberendezés-szerelı és -javító 
mester. 
Vállalom: 

–fürdıszobák felújítását 
bontással, víz, gáz, villany 

szereléssel, burkolással, festéssel 
az átadásig; 

–klímák telepítése 
és forgalmazása; 

–csıtörések javítása. 
 

Biztosító ügyintézéssel. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 20/9533-440 
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PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

1 palack esetén is! 
NYITVA: H-P: 7-19, Szo.: 8-12, 

V: 9-12. 
BAKÓ MIHÁLY 

 
Dorozsma, 

Negyvennyolcas u. 
32/A 

 

Tel.: 62 461-126 
Mobil: 70-2856437  

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 70 - 6 587 ;  0 6  2 0  5 30 - 4 514 .  

Gondoljon a meleg nyárra! 

Szereltessen klímát 
otthonába! 

 

SPLIT klímák szerelése, karbantartása 
 

Veres Ferenc 
 

klímaberendezés-szerelı, gázvezeték– 
és készülékszerelı mester 

 

Mobil: 20/9858-029 

 
 

KÍNAI BOLT 
 

PAPUCS AKCIÓ! 
És minden, ami a nyárra kell! 

AVON tanácsadás.  
Tel.: 06 30/254-1440 

 

Szeged, Széksósi út 7. 
Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728 

Nyitva: h-p: 7-16, szo.: 8-12 
 
Gipszkarton csavarok, önmetszı csavarok, reizer csavarok, kötıelemek nagy választékban 

AKCIÓ! B-30-as falazóblokk 96 Ft/db, válaszfaltégla (30x23,5 x 10) ára: 140 Ft/db 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, épít ı anyagok kiszállítása igény szerint! 

DOROZSMAI  INGATLANKÖZVETÍT İ ÉS 
ÉRTÉKBECSLİ IRODA FHB CREDIT  PONT 

 

VÉCSINÉ TÓTH ANNA 
I N GATLANK ÖZVETÍ T İ ,  ÉR TÉKBECS L İ ,  HITELÜ GY IN TÉZ İ  

 

KISKUNDOROZSMA, SZT. JÁNOS TÉR 1. 
(a templom mellett az ABC áruház mögött) 

 

Félfogadás:  
hétfő, szerda, péntek: 9-12, kedd, csüt.: 14-18 

E-mail: vecsine@t-online.hu, Tel.: 06 30 / 2486-944 
Államilag támogatott és szabadfelhasználású jelzáloghitelek ügyintézése 

HATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXI    
SzegedSzegedSzegedSzeged    

    

Tel.: 666Tel.: 666Tel.: 666Tel.: 666----666666666666    

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes 
körő ügyintézéssel, idıponttal. 

– Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékrıl is) 

– Sírgondozást a kiskundorozsmai 
temetıben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körő 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temetı 
bejáratánál lévı gondnokságon. 

Nyitva: Hétfıtıl péntekig: 8-16 óráig. 
Tel.: 62/463-035 

Ügyelet éjjel-nappal a 30/9455-643 ügyeletes 
gkv., illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

Családi házak, társasházak, 
úszómedencék kivitelezése, 

felújítása, átalakítása tervezéssel, 
felelős műszaki vezetéssel, műszaki 

ellenőrzéssel kulcsrakészen is. 
Árajánlat-készítés ingyenes. 

 
Tel: 20/563-3810 

A Déli-Farm Kft. megkezdte 
kombájntiszta takarmányárpa és 

takarmánybúza  
felvásárlását, napi piaci áron. 

 
6791 Szeged-Kiskundorozsma, 

Kettıshatári út 6. 

Tel.: 62/556-120, 62/556-130 


